Editorial
Morando em Brasília, tenho tido a oportunidade de acompanhar mais de
perto alguns acontecimentos do Congresso Nacional e o que me chamou
atenção nas últimas semanas foi a verdadeira guerra criada em torno da
Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Foi
empossado na presidência um parlamentar acusado de racismo e homofobia, o
que virou o congresso de cabeça para baixo e praticamente impediu a
comissão de funcionar desde então.
Vontade não falta, mas não vou discutir aqui se a escolha foi certa ou
errada porque não é o local apropriado. Trouxe esse tema apenas para fazer
um paralelo com o feriado de páscoa, pelo qual acabamos de passar. A origem
e o significado da data acabam ficando meio esquecidos diante da indústria
dos ovos e coelhos de chocolate e por isso a lembrança é sempre válida.
Independentemente da religião de cada um, acredito que a grande mensagem
do feriado é: tolerância e amor ao próximo. Foi isso que tivemos a oportunidade
de aprender 2013 anos atrás.
A mensagem é tão simples, mas confesso que me surpreendo com a
incapacidade do ser humano de compreendê-la. Racismo e homofobia são
absurdos tão grandes, que acreditava que estivessem esquecidos e enterrados
de vez. A confusão na Comissão de Direitos Humanos da Câmara serviu para
mostrar como a nossa sociedade ainda precisa evoluir e não sei de quantas
páscoas ainda precisaremos para conseguir isso. Tolerar e amar o próximo
significa aceitar as diferenças, independentemente da origem, da cor, da opção
religiosa ou sexual. Todos são livres para pensar, agir e se comportar da
maneira que bem entenderem e ninguém tem o direito de interferir nisso.
Espero que todos tenham tido um excelente feriado de Páscoa,
independentemente dos ovos e coelhos! Um ótimo mês e até maio.
Marcelo Pinheiro - Coordenação
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Avaliação física dos alunos
Dentre os objetivos do projeto Lutando pela Inclusão está a melhora da saúde
dos atendidos, com o desenvolvimento da: capacidade cardiorrespiratória,
força, coordenação motora e flexibilidade. Neste ano conseguimos implementar
uma idéia antiga, que é a avaliação física dos atendidos para constatar se
houve ou não melhora nesses aspectos. Os alunos foram avaliados no dia
09/03/13 e serão reavaliados no final do ano, para que possamos comparar os
resultados. Essas informações servirão para direcionar as atividades físicas do
projeto em 2014.
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Comemorando a Páscoa
Tivemos, no dia 28/03/13, uma aula diferente em comemoração à Páscoa.
Primeiro a psicóloga do projeto teve uma conversa com os alunos sobre o
significado do feriado e em seguida todos receberam ovos de chocolate de
presente. Feliz Páscoa!
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RECEITAS

VALORES (R$)

Doações – Depósito em conta

260,00

Doações – Boleto Bancário

1.592,20

Parcerias

1.650,00

RECEITA TOTAL

3.502,20

DESPESAS

VALORES (R$)

Banco Itaú – Tarifas (manutenção da
conta-corrente e serviço de cobrança boletos bancários)
JCBR Contabilidade – Contador

118,08

Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) –
Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro)
– Pagamento da turma II
Academia Gávea Gym – Projeto Marc
Romano
(Rio
de
Janeiro)
–
Pagamento da turma I
Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar

560,00

Prestação de serviço de assistência
social para o projeto Marc Romano

445,00
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702,62

720,00

600,00

INSS – Recolhimento da contribuição
referente à prestação do serviço de
assistência social
Secretaria da Receita Federal –
DARF

100,00

DESPESA TOTAL

3.266,41

RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
SALDO DO MÊS

3.502,20
3.266,41
235,79

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

2.276,44
2.512,23

20,71

INVESTIMENTOS
Produto

Investimento
Inicial

Saldo no Mês
Anterior

Saldo Atual

CDB Progressivo Itaú

10.000,00

11.791,32

11.848,67

CDB Plus Itaú

2.650,00

2.885,15

2.898,96
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